
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oracle Server 

 

Oracle Database 

 

Physical Structure 

 

Logical Structure 

 

Part of DB 
 تدخل فً تكوٌن قاعدة البٌانات

Not Part of DB 
تساعد خادم اوراكل على تشغٌل 

 قاعدة البٌانات بشكل صحٌح

Data Files 
ححخٕ٘ ػهٗ انبٛاَاث 

انفؼهٛت انًخشَت فٙ قاػذة 

 انبٛاَاث
 

Control Files 

كل تحتوي على 

معلومات عن قاعدة ال

والتً تساعد  البٌانات

على الحفاظ على 

قاعدة استقرارٌه 

 البٌانات
 

Redo logs Files 

لكل تحتوي على سجالت 

 تتم علىالتً التعدٌالت 

من  قاعدة البٌانات لتمكن

استعادة البٌانات فً 

 النظام فشلحاالت 

Parameter File  

 Instanceٌعمل على تهٌئة الـ
على تحدٌد خصائص  ٌعمل أو

 Instanceالـ
 

Password File  
ٌستخدم للتحقق من صحة 

الذٌن هوٌة المستخدمٌن 

و ٌمتلكوا صالحٌات تشغٌل 

 Oracle instance الـ ٌقافإ
 

Archived Redo 

:Log Files 

 Redoعبارة عن نسخ من  

Log Files هذه النسخ ،

تستخدم لعمل استعادة لقاعدة 

البٌانات عند حدوث فشل 

 Redoلألجهزة التً علٌها 

Log Files 
 

Tablespace  

لمخازن قاعدة البٌانات. تعتبر اكبر بنٌة منطقٌة 

والذي ٌتم  SYSTEMاالفتراضً الذي ٌسمى و

 انشائه عند انشاء قاعدة البٌانات.

Blocks 
لمخازن قاعدة تعتبر اصغر بنٌة منطقٌة 

هً الوحدة التً ٌتم  Blockو ،البٌانات

 Databaseقراءتها او كتابتها من او الى 

Files والذاكرة. 

Extents : هً عبارة عن مجموعة من

المتتالٌة التً ٌتم  Data Blocksالبٌانات كتل 

 تجمٌعها كوحدة واحدة

Segments  

التً ٌتم  Extentsهً مجموعة من الـ

تجمٌعها مع بعض وإسنادها لكائن معٌن )مثل 

 الجدول( من كائنات قاعدة البٌانات

Data Segments  

 تعمل على تخزٌن بٌانات الجدول الفعلٌة

Index Segments  

 تعمل على تخزٌن بٌانات فهرسة الجدول

Temporary Segments  

تستخدم كمساحة عمل مؤقتة لتنفٌذ مهام 

 
Rollback Segments  

تعمل على تخزٌن بٌانات نقاط التراجع معٌنة 

 

Oracle Instance 

Memory Structures 
مجموعة من البنى )المساحات( 

 التً ٌتم حجزها فً الذاكرة

System Global Area (SGA) 
حخشٌ انًؼهٕياث انخٙ ٚخى يشاركخٓا بٍٛ كم 

 انؼًهٛاث انخٙ حخى فٙ انخهفٛت

Mandatoryضرورٌة 

Shared Pool  حسخخذو نخخشٍٚ أٔاخز

انخٙ حى اسخخذايٓا، ٔأٔاخز  SQLحؼهًٛاث انـ

انخٙ حى  Data Definitionحؼهًٛاث انـ

 اسخخذايٓا

Library Cache  ٍٚحسخخذو نخخش

ٔ  SQLاخز حؼهًٛاث انـيؼهٕياث ػٍ 

 انخٙ حى حُفٛذْا PL/SQLانـ

Data Dictionary Cache 

 Dataنخخشٍٚ أٔاخز حؼهًٛاث انـحسخخذو 

Definition  ٙحى حُفٛذْاانخ 

Database Buffer Cache  حسخخذو

 Data Blocksنخخشٍٚ َسخ يٍ كخم انبٛاَاث 

 انخٙ ٚخى جهبٓا يٍ يهفاث انبٛاَاث

Redo Log Buffer Cache  حسخخذو

نخخشٍٚ كم انخؼذٚالث انخٙ حى ػًهٓا نكخم 

 Data Blocksانبٛاَاث 

Optionalاختٌاري 

Large Pool  يساحت ْٙ

اخخٛارٚت فٙ انذاكزة ٚخى اػذادْا فٙ 

Shared Server 

Environment حسخخذو  فقظ ٔ .

فٙ ػًهٛاث انُسخ االحخٛاطٙ 

Backup  ٔاالسخزجاعRestore 

Java Pool  يساحت ْٙ

، نكُٓا حصبح اخخٛارٚت فٙ انذاكزة

ضزٔرٚت ػُذ ححًٛم ٔاسخخذاو 

ٚخى ححذٚذ يساحخٓا بانباٚج،  .انجافا

ٔحكٌٕ يساحخٓا االفخزاضٛت 

(ْٙ24MB) 



 

Recoverer (RECO) 
ٚؼًم ػهٗ يؼانجت يشكهت انؼًهٛاث 

فٙ  خهمانًٕسػت انًؼهقت َخٛجت 

ت أ انُظاو، فبؼذ فخزة يحذدة انشبك

بًحأنت  Processٚقٕو ْذا انـ

االحصال ػٍ بؼذ بانخادو ٔيحأنت 

 كًال انؼًهٛت أٔ انخزاجغ ػُٓاإ

Background Processes 
حلقة الوصل او االداة الرابطة بٌن البنٌة 

لقاعدة  Physical Structureالفٌزٌائٌة 

 Memoryالبٌانات وبنٌة الذاكرة  

Structure خصوصاً الـSGA 

Mandatory Processes العملٌات الضرورٌة 

 Instanceهـانضزٔرٚت ن Processesؼًهٛاث ْٙ يجًٕػت يٍ ان

 بشكم صحٛحػهٗ حشغٛم قاػذة انبٛاَاث ؼًم نكٙ ح

Database Writer (DBWn) 
انخٙ حصم فٛٓا   Buffers)أ٘ انـ Dirty Buffersٚقٕو بكخابت كم انـ

 . Data Filesانٗ يهفاث انبٛاَاث  DB Buffer Cacheحؼذٚم( يٍ انـ 

Log Writer (LGWR) 
انٗ  Redo Log Buffers Cacheٚقٕو بكخابت حخابؼٛت نًحخٕٚاث انـ

 Redo logs Filesيهفاث سجالث اإلػادة 

System Monitor (SMON) 
، ْٔذِ Instanceأحٕياحٛكٛاً، ٚقٕو باسخؼادة قاػذة انبٛاَاث فٙ حانت فشم انـ

ٔيحأنت فخح  Instance. فؼُذ فشم انـInstance Recoveryانؼًهٛت حسًٗ 

 Instance Recoveryانـ بؼًم Processَاث يٍ جذٚذ، ٚقٕو ْذا انـاقاػذة انبٛ

Process Monitor (PMON) 
 فٙ اَجاس يًٓخّ Processٚقٕو بؼًهٛت انخُظٛف بؼذ فشم ا٘ 

Checkpoint (CKPT) 

ٔانخٙ ٚخى حؼذٚم  DB Buffer Cacheانًٕجٕدة فٙ انـ Buffersٚخأكذ يٍ اٌ انـ

 Data Filesيحخٕٚاحٓا باَخظاو، ٚخى كخابخٓا باَخظاو انٗ يهفاث انبٛاَاث 

Optional Processes العملٌات االختٌارٌة  ْٙ

  Instanceخخٛارٚت نهـاال Processesؼًهٛاث يجًٕػت يٍ ان

 ٔانخٙ حقٕو ببؼض انؼًهٛاث االضافٛت

Archiver (ARCn) 
أٔحٕياحٛكٛاً، ٚقٕو بأرشفت يحخٕٚاث يهفاث سجالث اإلػادة 

 Onlineانًسخخذيت يٍ قبم قاػذة انبٛاَاث ٔانخٙ حسًٗ 

Redo Log Files  انٗ يهفاث أرشفت سجالث اإلػادة انغٛز

 Archivedيسخخذيت يٍ قبم قاػذة انبٛاَاث ٔانخٙ حسًٗ 

Redo Log Files   ٔا Offline Redo Log Files. 

 Redoٚخى حُفٛذِ ػُذ ايخالء احذ يهفاث سجالث االػادة 

Log Files  ا٘ ػُذ حذٔد(Log Switch) 

ال ٚؼًم اال فٙ قاػذة انبٛاَاث انخٙ حؼًم فٙ ٔضغ 

Archivelog 

CJQo 

QMNn 

Snnn 

Dnnn 

QMNn 

Program Global Area (PGA) 
User Processْٙ يساحت يحجٕسة فٙ انذاكزة نكم  يخصم بقاػذة انبٛاَاث، كًا ًٚكٍ حؼزٚفٓا ػهٗ آَا يُطقت  

Server Processفٙ انذاكزة ححٕ٘ بٛاَاث ٔيؼهٕياث ححكى نـ ٔاحذ أ نـ  Background Process ٔاحذ   
 Processٔٚخى ححزٚزْا ػُذ اَخٓاء انـ Processٚخى حجش ْذِ انًُطقت فٙ انذاكزة ػُذ اَشاء انـ

Sort Area  حسخخذو كًخاسٌ نؼًهٛاث انخزحٛبSorting  ٌانخٙ ًٚكٍ ا

 انخاصت بانًسخخذو. SQLحخطهبٓا حؼهًٛاث انـ

Session Information   ححٕ٘ انصالحٛاث انخٙ ًٚخهكٓا انًسخخذو

 Session( باإلضافت انٗ كم احصائٛاث االداء نٓذِ انـSession)صاحب انـ

Cursor State  حسخخذو نخخشٍٚ انًزحهت انخٙ ٔصهج انٛٓا ػًهٛت

 انخاصت بانًسخخذو SQLيؼانجت )ػًهٛت حُفٛذ( حؼهًٛت انـ

Stack Space ححٕ٘ انًؼهٕياث االخزٖ انًخؼهقت بانـSession 

Process Structure 

User Process  : ػبارة ػٍ بزَايج ٚقٕو بطهب ْٕ

 .. Oracle Serverحفاػم انًسخخذو يغ خادو أراكم 
 ال ٚخفاػم يباشزحاً يغ خادو أراكم  User Processانـ

Oracle Serverٔاًَا ٚكٌٕ حؼايهّ يغ انـ ،Server 

Processٚبذأ أَشاء ٔحشغٛم انـ ..وUser Process 

 ػُذيا ٚقٕو انًسخخذو بخسجٛم دخٕنّ انٗ خادو أراكم .

 
Server Process  : ٍػبارة ػ ْٕ

بزَايج ٚخفاػم بشكم يباشز يغ خادو 

 Userنكم  .. Oracle Serverأراكم 

Process  ٚخى اَشاءServer Process ،

 User نٛكٌٕ ْٕ حهقت انٕصم بٍٛ انـ

Process ٔيًٓخّ ..ٔخادو أراكم 

 Userاألساسٛت ْٙ اسخقبال انطهباث يٍ انـ

Process ٔحُفٛذْا ثى ارجاع انُخائج 

Eng. Ali Aldailamyًإعداد: إسماعٌل الشهال___ 


